
  
  

  

 

Itinerary  
 

Airbus Defence and Space Netherlands B.V. 
Postbus 32070 - 2303 DB Leiden 
Mendelweg 30 - 2333 CS Leiden 

Email: info@airbusDS. 
Web: airbusDS. 
Follow us on twitter: @AirbusDS_NL @AirbusSpace 
 

 

Airbus Defence and Space Netherlands – location Oegstgeest 
Oude Rhijnhofweg 16, 2342 BB Oegstgeest (NB: navigation systems do not provide the correct route) 
 
English  
A44 from Amsterdam: 
- Take exit 8 Leiden 
- Turn right at the traffic lights, direction Katwijk (N206, 

Ingenieur G. Tjalmaweg) 
- Follow ‘further directions’ 
A44 from Den Haag: 
- Take exit 8 Leiden 

- Turn left at the traffic lights, direction Katwijk (N206, 
Ingenieur G. Tjalmaweg) 

- Pass under the A44 fly-over and go straight ahead at the 
traffic lights 

- Follow ‘further directions’ 
N206 (Plesmanlaan) from Leiden: 
- Pass under the A44 fly-over and go straight ahead at the 

traffic lights 
- Follow ‘further directions’ 
 
Further directions 

- Turn directly right towards the Willem Einthovenstraat 
- Turn left at the T-junction 
- Follow the road and pass under the N206 fly-over 
- Go past McDonalds and turn right 

- After ± 500 meters, the Airbus facility is located on your right 

Nederlands 
A44 vanuit Amsterdam: 
- Neem afslag 8 Leiden 
- Sla rechtsaf bij de verkeerslichten, richting Katwijk (N206, Ingenieur 

G. Tjalmaweg) 
- Volg 'verdere aanwijzingen' 
A44 vanuit Den Haag: 
- Neem afslag 8 Leiden 

- Sla linksaf bij de verkeerslichten, richting Katwijk (N206, Ingenieur 
G. Tjalmaweg) 

- Ga onder de A44 door en rijd rechtdoor bij de verkeerslichten 
- Volg 'verdere aanwijzingen' 
N206 (Plesmanlaan) vanuit Leiden: 
- Ga onder de A44 door en rijd rechtdoor bij de verkeerslichten 
- Volg 'verdere aanwijzingen' 

 
 
 
Verdere aanwijzingen 

- Sla direct rechtsaf, richting de Willem Einthovenstraat 
- Sla linksaf bij de T-splitsing 
- Volg de weg en rijd onder de N206 door 
- Ga voorbij McDonalds en sla rechtsaf 

- Na ± 500 meter bevindt de Airbus-faciliteit zich aan uw rechterhand 
 

 

 


